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O Sindicato dos Rodoviários convoca os associa-
dos para a eleição da nova diretoria, para o quadriê-
nio 2021/2025, que será realizada nos dias 21 e 22 
de junho. Todos os trâmites do processo eleitoral 
seguem as determinações do Estatuto Social da en-
tidade. 

A Chapa União foi a única inscrita para a eleição, 
encabeçada pelo atual presidente Lutério Antônio Al-
ves. O horário de votação será das 8h às 17h e os 
associados devem comparecer portando um docu-
mento pessoal com foto. A apuração ocorrerá logo 
após o encerramento da votação, às 17h do dia 22 
de junho. Havendo quórum suficiente, será iniciada a 
contagem dos votos. 

Nos dias 21 e 22 de junho, as atividades do Sindi-
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cato serão exclusivas para o processo eleitoral. Por-
tanto, nesses dias, não haverá atendimento odon-
tológico e jurídico, e o salão de cabeleireiro estará 
fechado. A medida é para não gerar aglomeração na 
sede da entidade.

Medidas de Prevenção 
Todas as medidas de prevenção ao coronavírus 

serão tomadas durante o processo eleitoral da nova 
diretoria. Haverá aferição de temperatura na entrada 
da sede e a equipe do Sindicato fará o controle do 
número de pessoas, respeitando o distanciamento 
social. Também será disponibilizado álcool gel no lo-
cal. Os associados devem comparecer para a votação 
utilizando máscara. 

Nos dias 21 e 22 de junho, a sede do Sindicato funcionará exclusivamente para o processo eleitoral

Vacinação contra a covid-19 para os motoristas
A Federação dos Trabalhadores de Transporte Ro-

doviário de Minas Gerais (Fettrominas) já cobrou ao 
governo estadual a inclusão dos motoristas profissio-
nais na lista de prioridades para a vacinação contra a 
covid-19. A categoria não parou o trabalho durante 
a pandemia e é uma das mais expostas à contami-
nação, em função do contato diário dos profissionais 
com outras pessoas no desenvolvimento de suas ati-
vidades.

“Nós esperamos que esse pedido seja aprovado 
o mais rápido possível. Infelizmente, já perdemos vá-
rios colegas de trabalho para esta doença e tantos 
outros precisaram se afastar por estarem contamina-

dos. Nosso setor não pode parar, mas precisamos de 
proteção para continuar as funções”, destaca o pre-
sidente do Sindicato dos Rodoviários, Lutério Alves.
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Saiba como é defi nido o enquadramento sindical

O enquadramento sindical é feito pela atividade 
econômica preponderante do empregador, excetuada 
a previsão contida no art. 511, §3º da CLT, relativamen-
te às categorias profi ssionais diferenciadas, como é o 
caso dos motoristas e ajudantes de motorista, confor-
me previsto no Anexo do art. 577: Trabalhadores em 

transporte rodoviário - Categorias profi ssionais, con-
dição que atrai a aplicação, na hipótese, das normas 
coletivas de sua categoria diferenciada.

A categoria profi ssional, por sua vez, é defi nida em 
razão do trabalho do empregado em favor da empre-
sa de determinada categoria econômica, exceto em se 
tratando de categoria profi ssional diferenciada, a qual 
é composta de empregados que exercem profi ssões 
ou desempenham funções diferenciadas por força de 
estatuto profi ssional especial, ou em consequência de 
condições de vida singulares.

Somente em se tratando de categoria diferenciada 
é que o enquadramento sindical se dará com vistas ao 
sindicato representante daquela respectiva profi ssão, 
e não pela entidade sindical que representa os demais 
empregados.

É certo, também, que cada estabelecimento (ma-
triz, fi lial, sucursal, agência, etc.) deve sofrer o enqua-
dramento sindical específi co de acordo com a base 
territorial onde se encontra prestando serviços.

Portanto, o enquadramento e a vinculação sindical 
se dão pelo local da prestação de serviços, tanto em 
relação à categoria econômica, quanto em relação à 
categoria profi ssional.

Heber Francisco Gonçalves
Assessor Jurídico do STTRUR
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O aniversariante sorteado neste mês foi José Mi-
guel da Silva, motorista da empresa Henrique Trans-
portes. Ele compareceu à sede do Sindicato e recebeu 
o seu brinde, entregue pelo presidente Lutério Alves. 

SORTEADO DO MÊS

Desconto em Multas
O Departamento de Edificações e Estradas de Ro-

dagem de Minas Gerais (DER-MG) aderiu ao Sistema 
de Notificação Eletrônica (SNE), oferecido pelo DENA-
TRAN, que comunica de forma eletrônicas aos pro-
prietários de veículos sobre as notificações de multas 
de trânsito interestaduais, de responsabilidade de ór-
gãos optantes pelo sistema.

De acordo com o DER, a nova ferramenta garan-
tirá ao usuário cadastrado descontos de até 40% no 
pagamento de multas emitidas pelo Departamento. A 
adesão de todos os órgãos autuadores ao SNE é uma 
das mudanças implementadas pela Lei 14071/20, que 
alterou o Código de Trânsito Brasileiro.

Ainda de acordo com o DER, ao se cadastrar no 
SNE, o usuário poderá visualizar todos os detalhes de 
cada infração no próprio aplicativo. Após o reconheci-
mento da infração – e se não for recorrer – o usuário 
poderá emitir o boleto de pagamento com desconto 
de 40%. Caso queira recorrer, os procedimentos con-
tinuam os mesmos.
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O Sindicato dos Rodoviários encerrou os acordos cole-
tivos com mais duas empresas. A negociação com a Viação 
Platina resultou em 5% de reajuste no salário e nas demais 
cláusulas econômicas, retroativo ao mês de março (data-
-base).

Já o acordo com a empresa Cruz de Malta foi finalizado 
com 6% de aumento no salário e nas demais cláusulas eco-
nômicas, com as diferenças retroativas ao mês da data-ba-
se da categoria, em abril. “Consideramos esses acordos um 
avanço, principalmente diante da pandemia que continua 
afetando o nosso setor”, comenta o presidente Lutério Al-
ves (foto).

Real Expresso – Alguns acordos ainda estão penden-
tes, como é o caso da empresa Real Expresso. Segundo o 
presidente, inicialmente a proposta era de reajuste zero, 

Sindicato fecha acordos com Viação Platina e Cruz de Malta
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Convenções dos transportes de cargas 
e de passageiros são finalizadas

As negociações dos transportes de cargas e de passa-
geiros foram finalizadas neste mês, após várias reuniões 
lideradas pela Federação dos Trabalhadores do Transporte 
Rodoviário de Minas Gerais (Fettrominas). No setor de car-
gas, a negociação terminou com um reajuste de 7,59% no 
salário. O pagamento será dividido em duas etapas: 5% a 
partir de maio, mês da data-base, e os outros 2,59%, a partir 
de agosto.

Alguns benefícios também foram reajustados. A aju-
da alimentação aumentou mais de 11%, passando para R$ 
15,00. E a diária de viagem foi reajustada em mais de 12%, fi-
cando em R$ 50,00. As demais cláusulas da atual convenção 
foram mantidas, inclusive os planos de saúde e odontológi-
co. A Fettrominas considerou o resultado um avanço signi-

ficativo, visto que no ano passado a convenção foi fechada 
sem nenhum reajuste econômico.

Na negociação com o Sindicato das Empresas de Trans-
portes de Passageiros, a convenção foi fechada com um per-
centual de reajuste de 4% no salário e nas demais cláusulas 
econômicas. As diferenças serão retroativas ao mês da data-
-base, em março.

Asseio e Conservação
Neste mês também foi finalizada a negociação com o 

Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação, com au-
mento de 4,35% no salário e nas demais cláusulas econô-
micas. O pagamento das diferenças retroativas ao mês de 
janeiro (data-base) está garantido.

Reunião do transporte de cargas no dia 19 de maioReunião com o setor de passageiros no dia 14 de maio

mas não foi aceita pelo Sindicato. “Pedimos que a empresa 
envie uma proposta com reajuste, para apresentarmos ao 
trabalhador. Até o momento, não tivemos nenhuma posi-
ção da empresa”, finaliza Lutério.


